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امَلْرِويُّ عن النَِِّساِء ِمن الِقرَاءاِت الُقرآِنيِِّة 

 عبد العزوز واسني عبد اهلل. د.م.أ

 11/3/2008:تاروخ القبول 21/2/2008: تاروخ التقدوم

املقدمــــة 

القرآن الكريم كتاب اهلل الخالد، ومعجزتو األبدية، نزل بو الروح األمين 
وفي آياتو .  بمسان عربي مبين–( ) محمد –عمى قمب سيد األنبياء والمرسمين 

من الفصاحة والبيان، ورقة األلفاظ ودقة التعابير ما يعجز البشر عن مضارعتو أو 
وقد حوت نصوصو أساليب العربية وأغراضيا، في التعبير عن . اإلتيان بمثمو

المعاني وتصوير األفكار والمشاعر، وحكاية األحوال ونقل األخبار، كل ذلك بمفظ 
. دال عمى معناه، ومعنى رصين ال يقل عن جمال لفظو ومرمى غرضو

 مبعثا لكثير من العموم التي – ومازال وسيظل –وقد كان النص القرآني 
عنوانا معروفا عند  (عموم القرآن)نشأت حولو وتحت ظاللو، وصار مصطمح 

الدارسين، ومعممًا شامخا من معالم التراث اإلسالمي المجيد، يضم في مفرداتو 
 أخمصوا هلل في – قديما وحديثًا –عمومًا شتى، تظافر عمى إنجازىا أعالم أجالء 

فميم . النية والعمل، وضربوا في أنفسيم أمثمة رائعة في خدمة كتاب اهلل القويم
 .الفضل في إرساء دعائم الدراسات القرآنية وازدىارىا عمى مّر العصور

وعموم القرآن كثيرة ومتنوعة، ومن أجميا عممًا وعماًل، وروايًة ودرايًة ما 
اختص بتالوة نصو، وضوابط أدائو، وبيان أوجو القراءات التي تؤدى بيا ألفاظو، 

أحد عموم القرآن  (عمم القراءات)اعتمادا عمى ثبوت الرواية وصحة النقل، فكان 
التي أرسى قواعدىا وأصوليا السمف الصالح، ومن أخذ عنيم واقتفى أثرىم، وكانت 

وقد بدأ التأليف في ىذا العمم قبل . لو منزلتو المعتبرة بين العموم القرآنية األخرى
وكان من المتقدمين في ىذا التأليف ىارون بن  (القراءات السبع)ظيور مصطمح 
وأبو  ( ىـ224ت)وأبو عبيد القاسم بن سالم  ( ىـ200ت قبل )موسى األعور 

ثم بدأت عبارة . ( ىـ310ت )وأبو جعفر الطبري  ( ىـ255ت )حاتم السجستاني 
                                                 

 جامعة الموصل/ كمية اآلداب/ قسم المغة العربية .
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تشتير بإقبال الناس في األمصار اإلسالمية عمى قراءة بعض  (القراءات السبع)
 324ت )األئمة دون بعض، والسيما قراءة القراء السبعة الذين ذكرىم ابن مجاىد 

 ( ىـ118ت )عبد اهلل بن عامر : ، وىم(السبعة في القراءات)في كتابو الشيير  (ىـ
وأبو عمرو بن  (ىـ127ت )وعاصم بن أبي النجود  (ىـ120ت )وعبد اهلل بن كثير

ت )، ونافع بن عبداهلل (ىـ156ت )، وحمزة بن حبيب الزيات (ىـ154ت )العالء 
- وقد حظيت قراءات ىؤالء السبعة. (ىـ189ت)، وعمي بن حمزة الكسائي (ىـ169

ثم وضع العمماء ضوابط، إذا توفرت في .  بشيرة واسعة–من لدن ابن مجاىد 
و  (القراءات العشر)قراءة ما وجب قبوليا، وبتوفر ىذه الضوابط وجد ما يسمى بـ

: ، فأما العشر فإنيا تمك السبع مضافا إلييا قراءة كل من(القراءات األربع عشرة)
وخمف  (ىـ205ت )، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي (ىـ130ت )يزيد بن القعقاع 

وأما األربع عشرة فبزيادة أربع قراءات أخرى عمى العشر، . (ىـ229ت )بن ىشام 
، ومحمد بن عبد الرحمن (ىـ110ت )الحسن البصري : وىي قراءة كل من

 (ىـ148ت)وسميمان بن ميران ااْلعمش  (ىـ123ت )المعروف بابن محيصن 
 .(1)(ىـ202ت )ويحيى بن المبارك اليزيدي 

وقد كان ألسانيد المحدثين أثر واضح في تسمسل القراءات، فمم تقبل قراءة 
أحد من القراء إال إذا ثبت أخذه عمن فوقو بطريق المشافية والسماع حتى يتصل 

وكان القراء -.  صمى اهلل عميو وسمم–اإلسناد بالصحابي الذي أخذ عن رسول اهلل 
في عيد ابن مجاىد مجمعين عمى األخذ باألثبت في األثر واألصح في النقل، 

ثم وضع العمماء ضوابط ثالثة . وليس األفشى في المغة واألقيس في العربية
موافقة القراءة لرسم أحد المصاحف : أحدهالمقراءات المقبولة التي يعتد بيا، 

صحة : الثالثموافقتيا لمعربية ولو بوجو، و: الثانيالعثمانية ولو احتماال، و
ومع ذلك عني . وبيذه الضوابط الثالثة ميزوا القراءات المقبولة من الشاذة. إسنادىا

بعض العمماء بتتبع القراءات الشاذة التي ال يتوفر فييا أحد الضوابط الثالثة، وألفوا 

                                                 

، بيروت 5الدكتور صبحي الصالح، دار العمم لمماليين ط)مباحث في عموم القرآن : ينظر (1)
 .250-248 (م1965
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ت ) البن خالويو (2)(القرآن [قراءات]مختصر في شواذ )كتاب : فييا كتبًا منيا
البن ( المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا)، وكتاب (ىـ370
إمالء ما َمّن بو الرحمن، من وجوه اإلعراب والقراءات )، وكتاب ( ىـ392ت)جني 

 .(3)(ىـ616ت)ألبي البقاء العكبري  (في جميع القرآن

ويرد في كتب القراءات وكتب التفاسير وغيرىا ذكر قراءات عدة رويت 
عن نساء فضميات كان لين نصيب في ىذا الميدان، كما كان لين إسيام أوفر في 

وفي ىذا البحث جيد عممي متواضع ىدفو الكشف . رواية الحديث النبوي الشريف
عن المواتي أسيمن في رواية القراءات وبيان عدد القراءات المروية عنين، ونوع 
القراءة من حيث كونيا سبعية أو شاذة، واقتضت طبيعة الموضوع أن يكون في 

اختص األول منيما بإحصاء القراءات، ووصف ما يتعمق بيا من شأنيا، : مبحثين
واختص الثاني بذكر نصوص القراءات وتوثيقيا وترتيبيا في معجم مفصل عمى 

أما المصادر والمراجع المعتمدة فيرد . وفق ترتيب آياتيا في المصحف الشريف
ومن اهلل . التعريف بيا في ىوامش التوثيق عند ذكر أحدىا في أول موضع يرد فيو

. التوفيق
 

                                                 

مختصر في شواذ )م بعنوان 1934برجشتراسر، وصدر في القاىرة عام . ج: عني بنشره (2)
. خطأً  (القرآن

 .255 –250: مباحث في عموم القرآن: ينظر (3)
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اإلحصاء والوصف : املبحث األول

 يحتوي ىذا المبحث عمى إحصاء دقيق ووصف مختصر لما وقفنا عميو 
من القراءات القرآنية المروية عن النساء، مع ذكر أسماء النساء والتعريف بين، 

ويتوزع الحديث فيو . فضال عن ذكر أوجو القراءات والمصادر المعتمدة في جمعيا
: عمى الفقرات اآلتية

: احلصر واإلحصاء. أ

قراءة، وردت جميعًا  (53)بمغ عدد القراءات القرآنية المروية عن النساء 
آية مدنية، ورد في كل منيا قراءة  (15)آية مكية، و (25)آية، منيا (44)في 

قراءات، وفي  (5)آيات مدنية، ورد في األولى قراءتان، وفي الثانية  (4)واحدة، و
سورة،  (25)وتوزعت اآليات في . قراءات (3)قراءات، وفي الرابعة  (3)الثالثة 
: سوٍر مدنيٍة، وعمى النحو اآلتي (7)سورة مكية، و (18)منيا 

اسم ت 
عدد نوعها السورة 

اآليات 
عدد 

اسم ت القراءات 
عدد نوعها السورة 

اآليات 
عدد 

القراءات 
طو  13 2 2مكية الفاتحة  1

 
 
 
 
 

 2 2مكية 
 1 1مكية األنبياء  14 9 4مدنية البقرة  2
آل  3

عمران 
 
 
 
 

 1 1مكية المؤمنون  15 1 1مدنية 
 7 5مدنية النور  16 7 5مدنية النساء  4
 1 1مكية يس  17 2 2مدنية المائدة  5
6 
 

األنعام 
 
 
 
 
 
 

مكية 
مكية 

 3 3مكية الزمر  18 1 1
الواقعة  19 1 1مكية األعراف  7

 
 1 1مكية 

 1 1مدنية اإلنسان  20 1 1مدنية التوبة  8 
 1 1مكية النازعات  21 1 1مكية يونس  9
 1 1مكية التكوير  22 1 1مكية ىود  10
11 
 
 

 1 1مكية التكاثر  23 4 4مكية يوسف 
 1 1مكية قريش  24 1 1مكية إبراىيم  12

 1 1مكية الكوثر  25
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 – مع غيرىن من رجال القراءات –بمغ عدد القراءات المروية عن النساء 
، ورد ذكرىا في كتب القراءات السبع وكتب (4)قراءات سبعية (6)قراءة، منيا  (44)

قراءة غير سبعية، ورد ذكرىا في كتب التفاسير وكتب  (38)التفاسير وغيرىا، و
[ قراءات]مختصر في شواذ )قراءة ورد ذكرىا في كتابي  (32)القراءات الشاذة منيا

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات )، و(ىـ370ت)البن خالويو  (القرآن
، فضال عن ورود أغمبيا في كتب (ىـ392ت)البن جني  (واإليضاح عنيا

قراءات ورد ذكرىا في كتب التفاسير ولم ترد في الكتابين  (6)التفاسير، و
، ويرجح أن تكون ىذه من القراءات الشاذة أيضا، ألنيا لم ترو عن (5)المذكورين

. أحد من أئمة القراءات األربع عشرة
( 9) فعددىا – دون الرجال – أما القراءات التي انفردت بروايتيا النساء 

، وردت جميعًا في كتب التفاسير، ولم يرد منيا في كتب القراءات (6)قراءات
. المتخصصة إال اثنتان

والقراءات المروية عن النساء منيا ما يرد في روايتيا ذكر امرأة واحدة، 
قراءات،  (9)قراءة، ومنيا ما يرد في روايتيا ذكر امرأتين، وعددىا  (44)وعددىا 

. ولم نقف عمى قراءة يرد فييا أكثر من ذلك
: النساء. ب

نساء،  (10)بمغ عدد النساء المواتي رويت عنين القراءات المجموعة 
نساء تابعيات، وامرأة واحدة أعرابية كانت حية  (3)نساء صحابيات، و (6)منين 

وتتوزع أسماؤىن وأعداد القراءات المروية عنين . في مطمع القرن الثالث من اليجرة
: كاآلتي

                                                 

 (.41 - 26 – 23 – 19 – 14 – 12: )القراءات/ المعجم/ المبحث الثاني: ينظر (4)

 (.36 -25- 15- ب6- 2- 1): القراءات/ المعجم/ المبحث الثاني: ينظر (5)

 33 – 24 – 21- 16- 10- ىـ 6- د6- 4: )القراءات/ المعجم/ المبحث الثاني: ينظر (6)
 -39.) 
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: امرأة واحدة.  أ

: أم الدرداء)، (قراءتان: أم سممة)، (قراءات (7: )حفصة)، (قراءة(26): عائشة) 
أم )، (قراءتان: أسماء بنت يزيد)، (قراءتان(: أم ابن عيينة= )أم سفيان)، (قراءتان

، (قراءة واحدة: عمرة بنت عبد الرحمن)، (قراءة واحدة: سعد بنت سعد بن الربيع
. (قراءة واحدة: أم الييثم)

:  امرأتان. ب

: عائشة و فاطمة)، (قراءتان: عائشة وأم سممة)، (قراءات(3): عائشة وحفصة)
(. قراءة واحدة: فاطمة وأسماء)، (قراءة واحدة: حفصة وأم سممة)، (قراءتان

:  وفيما يأتي تعريف مختصر بكل واحدة منين
، ()وزوج رسول اهلل  ()ىي عائشة بنت أبي بكر الصديق : عائشة -

 .(7)(ىـ58)صحابية جميمة ومن أشير النساء عممًا وفقيًا وحديثًا، توفيت سنة 
، ()وزوج رسول اهلل  () ىي حفصة بنت عمر بن الخطاب: حفصة -

 .(8)(ىـ45)توفيت سنة . صحابية جميمة، وذات عمم وفقو وحديث

 ىي ىند بنت سييل بن المغيرة القرشية المخزومية، وزوج رسول اهلل: أم سلمة -

()،  (9)(ىـ62)صحابية جميمة، ومن أكمل النساء عقاًل وخمقًا، توفيت سنة. 

وزوج عمي  ()بنت رسول اهلل محمد بن عبد اهلل  (الزىراء)ىي فاطمة : فاطمة -
، صحابية جميمة، ومن آل بيت النبوة ()بن أبي طالب، وأم الحسن والحسين 

 .(10)(ىـ11)المطيرين، توفيت سنة 

                                                 

عني بتصحيحو (ىـ230ت )أبو عبداهلل محمد بن سعد )الطبقات الكبير :  ترجمتيا في(7)
، واإلصابة في تمييز 56 – 8/39 (ىـ1321أدواردسخو، مطبعة بريل، ليدن : وطبعو

عمي : تحقيق ( ىـ852ت) ابن حجر العسقالني – عمي بنأبو الفضل أحمد)الصحابة 
 .21-8/16 (ىـ1970محمد البجاوي، دار نيضة مصر، القاىرة 

 .583-7/581: ، واإلصابة60-8/56: الطبقات الكبير:  ترجمتيا في(8)

 .152-8/150: ، واإلصابة67-8/60: الطبقات الكبير:  ترجمتيا في(9)

 .60-8/53: ، واإلصابة20-8/11: الطبقات الكبير:  ترجمتيا في(10)
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ىي أسماء بنت يزيد بن السكن األنصارية األشيمية، صحابية جميمة، : أسماء -
توفيت في . محدثة، ومن أخطب نساء العرب، ومن ذوات الشجاعة واإلقدام

 .(11)(ىـ30)حدود سنة

 –ىي جميمة بنت سعد بن الربيع بن عمرو، وزوج زيد بن ثابت: أم سعد -
ولدت بعد مقتل أبييا في معركة ُاحد بأشير، صحابية - الصحابي الجميل

 .(12)جميمة، لم نقف عمى سنة وفاتيا

ىي ىجيمة بنت حيي األوصابية الحميرية، أم الدرداء الصغرى، : أم الدرداء -
تابعية، محدثة وفقيية، . (ىـ32ت )وزوج الصحابي أبي الدرداء عويمر بن زيد 

 .(13)(ىـ81)توفيت بعد سنة 

ىي عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، من بني النجار، صحبت : عمرة -
 .(14)(ىـ98)توفيت سنة . ، تابعية، وفقيية وعالمة(أم المؤمنين)عائشة 

ىي أم سفيان بن عيينة بن ميمون الياللي الكوفي، لم نقف عمى : أم سفيان -
وتوفي  (ىـ107)أما ولدىا سفيان فقد كان عالمًا محدثًا، ولد سنة . ترجمة ليا

 .(15)(ىـ198)سنة 

                                                 

 .7/498: ، واإلصابة234-8/233: الطبقات الكبير: ترجمتيا في (11)

 .218-7/217: ، واإلصابة351-8/350: الطبقات الكبير:  ترجمتيا في(12)

أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري ): غاية النياية في طبقات القراء:  ترجمتيا في(13)
 (م1980، بيروت 2برجشتراسر، دار الكتب العممية ط. ج: عني بنشره. (ىـ833ت)
مصورة –دار صادر بيروت (ىـ852ت )ابن حجر العسقالني ): ، وتيذيب التيذيب2/354

. 467-12/465(ىـ1327، حيدر آباد الدكن1عن ط
. 439 – 12/438: ، وتيذيب التيذيب8/353: الطبقات الكبير:  ترجمتيا في(14)
 .122-4/117: ، وتيذيب التيذيب1/308: غاية النياية في طبقات القراء: ترجمتو في( 15)
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لعميا غنية أم الييثم الكالبية، أعرابية فصيحة وشاعرة، سمع منيا : أم الهيثم- 
، والمبرد (ىـ255ت)وأبو حاتم السجستاني  (ىـ210ت)أبو عبيدة 

. (16)(ىـ285ت)
  
: أوجه القراءات. ج

تنوعت أوجو القراءات القرآنية المروية عن النساء، عمى وفق تنوع 
الموضوعات المغوية التي تفرعت عنيا، وانتسبت كل قراءة إلى واحد من المجاالت 

: اآلتية
. (17)االختالف في الوصل والوقف، والقطع والمد -
تغير صيغة االسم من صورة إلى أخرى، مع : االختالف في صيغ األسماء، أي -

 .(18)تغير المعنى أو عدمو

تغير صيغة الفعل من صورة إلى : االختالف في صيغ األفعال وتصريفيا، أي -
 .(19)أخرى، مع تغير المعنى في الغالب

انتقاليا من حالة إعرابية إلى أخرى مع تغير : االختالف في إعراب الكممة، أي -
 .(20)الوظيفة النحوية في السياق

انتقاليا من صورة إلى أخرى، مع تغير : االختالف في تركيب الجممة، أي -
 .(21)اإلعراب والمعنى

                                                 

عبد العزيز ياسين عبد اهلل، . د: )جمع وتوثيق ودراسة: مرويات أم الييثم الكالبية: ينظر (16)
. 89-83 (م1996 لسنة 19جامعة الموصل، العدد / مجمة التربية والعمم، كمية التربية

(. 42- 1): القراءتان/ المعجم/ المبحث الثاني: ينظر (17)
 –ج 11 –ب 11 –أ 11 – 8-7- 4- 2): القراءات/ المعجم/ المبحث الثاني: ينظر( 18)

17 – 18- 30- 33 - 34 – 38 - 43.) 

–23–22 –16 –15 –12 –9–ب5 – أ 5): القراءات/ المعجم/ المبحث الثاني:  ينظر(19)
 (.40- 37- 32-  ج31-  ب31- أ31 – 28 – 25

 (.29 – 21 – 13 –أ 6 –3): القراءات/ المعجم/ المبحث الثاني:  ينظر(20)

 (.25 – 19 – 14 – 10): القراءات/ المعجم/ المبحث الثاني: ينظر( 21)
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االختالف في إبدال أحد أحرف الكممة بحرف آخر، مع تغير المعنى، أو  -
 .(22)عدمو

 .(23)االختالف في إبدال كممة بكممة أخرى، مع تغير المعنى -

 .(24)زيادة لفظ أو أكثر في النص، أو عدمو: االختالف في النقص والزيادة، أي -

وقد اكتفينا باإلحالة عمى أمثمة كل وجو من القراءات اآلتية في المعجم 
الالحق دون التمثيل، توخيا لالختصار وتجنبا من التكرار، ولعل القارئ 

المتخصص يجد في القراءات المجموعة غير ما ذكرنا ليا من األوجو المتقدمة، 
أما الحديث عن عمميا وحججيا فقد كفتنا الكتب المتخصصة المعتمدة ببيانيا 

 .وتفصيميا

: املصادر املعتمدة. د

 اعتمدنا في جمع القراءات المروية عن النساء وتوثيقيا عمى مصادر 
وسيرد التعريف بكل . أساسية من كتب القراءات المتخصصة وكتب التفاسير

مصدر في ىوامش المعجم الالحق عند ذكره في أول موضع يرد فيو، كما سترد 
 :عناوينيا مختصرة عمى النحو اآلتي

العنوان المؤلف المصدر ت 
المختصر 

البحر  (ىـ745ت )أبو حيان األندلسي البحر المحيط  1
التيسير  (ىـ444ت )أبو عمرو الداني التيسير في القراءات السبع  2
جامع البيان  (ىـ310ت )ابن جرير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن  3
الجامع  (ىـ671ت )القرطبي الجامع ألحكام القرآن  4
الحجة  (ىـ370ت )ابن خالويو الحجة في القراءات السبع  5
حجة القراءات  (ىـ400ت نحو )أبو زرعة حجة القراءات  6
السبعة  (ىـ324ت )ابن مجاىد السبعة في القراءات  7

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون  8
الكشاف  (ىـ538ت )الزمخشري األقاويل في وجوه التأويل 

الكشف  (ىـ437ت )مكي القيسي الكشف عن وجوه القراءات السبع  9
                                                 

 (.44 – 41- 27- 24- 20): القراءات/ المعجم/ المبحث الثاني: ينظر( 22)

 (.39- 36): القراءتان/المعجم/ المبحث الثاني: ينظر( 23)

 (.35- ىـ6- د6- ج6- ب6): القراءات/ المعجم/ المبحث الثاني: ينظر( 24)
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وعمميا وحججيا 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ  10
المحتسب  ( ىـ392ت )ابن جني القراءات واإليضاح عنيا 

المختصر  (ىـ370ت )ابن خالويو القرآن  [قراءات]مختصر في شواذ  11
معاني الفراء  (ىـ207ت )الفّراء  معاني القرآن 12

أحمد مختار عمر، . دمعجم القراءات القرآنية  13
المعجم عبد العال سالم مكرم . ود

مفاتيح الغيب  ( ىـ606ت )فخر الدين الرازي مفاتيح الغيب  14
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املبحث الثاني 

معجم قراءات النساء 

يتضمن ىذا المبحث ذكر القراءات القرآنية المروية عن النساء،عمى النحو 
: اآلتي

   : قولو تعالى. 1
   
.. (2-1/سورة الفاتحة .)

، وقطع (الرحيم)بالوقف عمى ( أْلَحْمدُ . الرَّرحيمْ -:)()عن النبي - (أم سممة)قرأت 
. (25)قوم من الكوفيين: وقرأ بيا. (ألَحْمدُ )اليمزة في 

   : قولو تعالى. 2
 .(4/سورة الفاتحة .)

سعد بن أبي وقاص : ، وقرأ بيا(َفِعلُ )، بالرفع، عمى وزن (َمِمكُ ): (عائشة)قرأت 
. (26)وغيره

( 18/سورة البقرة ). ُصمٌّم ُبْكٌم ُعْمٌي َفُيْم اَل َيْرِجُعونَ  : قولو تعالى. 3
. (27)بالنصب، وقرأ بيا عبد اهلل بن مسعود (ُصمًّا ُبْكًما ُعْمًيا): (حفصة)قرأت 

 ..: قولو تعالى. 4
.. (164/سورة البقرة .)

                                                 

دار الكاتب . (ىـ671ت )أبو عبد اهلل محمد بن أحمد القرطبي ):  الجامع ألحكام القرآن(25)
أبو حيان محمد بن ): البحر المحيط: وينظر. 1/107 (م1967، القاىرة 3العربي، ط

عمي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، : تحقيق ( ىـ745ت )يوسف األندلسي 
والدكتور زكريا عبد المجيد النوتي، والدكتور أحمد النجولي الجمل، دار الكتب العممية، 

الدكتور أحمد مختار عمر، ): ، ومعجم القراءات القرآنية1/129 (م2001، بيروت 1ط
 .1/5(م2،1988ط والدكتور عبد العال سالم مكرم، مطبوعات جامعة الكويت،

 .1/7: المعجم: وينظر. 1/134:  البحر(26)

أبو عبد اهلل ): القرآن [قراءات]مختصر في شواذ : ، وينظر1/217، والبحر1/214:الجامع (27)
برجشتراسر، دار اليجرة - ج: عني بنشره(ىـ370ت ) ابن خالويو –الحسين بن أحمد

 .1/32: ، والمعجم3-2: (م1934، مصورة عن طبعة المطبعة الرحمانية، القاىرة (ت.د)
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. (28)ولم تنسب القراءة إلى غيرىا. (ريح)، جمع (اأَلْرَواحِ .. ): (حفصة)قرأت 
 ..  :قولو تعالى. 5

.. (184/سورة البقرة .)
ُقوَنو): (عائشة)قرأت . أ . (29)وقرأ بيا ابن عباس وآخرون. ، بالبناء لممجيول(ُيَطوَّر

ُقوَنو): أيضا (عائشة)وقرأت . ب ُقوَنو): ، واألصل(َيطَّروَّر ، ثم أدغمت التاء في (َيَتطوَّر
. (30)وقرأ بيا ابن عباس وآخرون. الطاء

  : قولو تعالى. 6
 

 
..  (238/سورة البقرة .)

وقرأ بيا الرؤاسي .بالنصب،عمى المدح واالختصاص (والصالةَ ): (عائشة)قرأت . أ
. (31)وغيره

: وقرأ بيا. (والصَّرالِة الُوْسطى َصالِة الَعْصر): (حفصة)و  (أم سممة)وقرأت . ب
. (32)ابن عباس وغيره

                                                 

أبو الفضل محمد بن مكرم ): لسان العرب: ، وينظر1/641: ، والبحر2/198: الجامع( 28)
 . 1/131: ، والمعجم2/455(م1955دار صادر، بيروت  (ىـ711ت )ابن منظور 

. (ىـ310ت )أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ):  جامع البيان عن تأويل آي القرآن(29)
دار إحياء التراث العربي، . عمي عاشور: محمود محمد شاكر، تصحيح: ضبط وتعميق

: ، والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا2/165(م2001، بيروت 1ط
عمي النجدي ناصف،والدكتور عبد الحميم : تحقيق (ىـ392ت )أبو الفتح عثمان بن جني )

 (م1994النجار، والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شمبي، مطابع األىرام التجارية، القاىرة 
 .1/141: ،والمعجم2/286: ، والجامع11: المختصر: وينظر. 1/118

، 1/118: ، والمحتسب11: المختصر: وينظر. 2/41: ، والبحر2/287:  الجامع(30)
 .1/114: والمعجم

أبو القاسم جار اهلل محمود ): الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل( 31)
خميل مأمون شيحا، دار المعرفة، : ، اعتنى بو وعمق عميو(ىـ538ت )بن عمر الزمخشري 

 .1/184: ، والمعجم15:المختصر: وينظر. 2/251:، والبحر140(م2005، بيروت2ط

 .1/185: المعجم: وينظر. 139: ، والكشاف666، 2/665: جامع البيان (32)
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. بالعطف (والصَّرالِة الُوسطى وَصالِة الَعْصرِ ): (حفصة)و  (عائشة)وقرأت . ج
. (33)ابن عباس وغيره: وقرأ بيا

ولم تنسب إلى  (والّصالِة الُوسطى وىي الَعْصرُ ): (حفصة)و  (عائشة)وقرأت . د
. (34)غيرىما

ولم  (والصَّرالِة الُوسطى وىي صالُة الَعْصرِ ): (حفصة)و  (عائشة)وقرأت . ىـ
 .(35 )تنسب إلى غيرىما

 .. : قولو تعالى. 7
  .. 

(164/سورة آل عمران.) 
ن أْنَفِسيم): (فاطمة)و  (عائشة)قرأت  ِِ . (36)وقرأ بيا الضحاك وغيره. بفتح الفاء (مِّ

   : قولو تعالى. 8
   

  
.. (9/سورة النساء .)

. (37)عمي وابن مسعود وغيرىما: وقرأ بيا. (ُضَعَفاءَ ): (عائشة)قرأت 
 .. : قولو تعالى. 9

 .. (33/سورة النساء.) 

                                                 

: المعجم: وينظر. 139: ، والكشاف15: ، والمختصر674، 673، 2/666: جامع البيان (33)
1/185. 

 .1/185: المعجم: وينظر. 2/249: ، والبحر666، 2/665: جامع البيان (34)

، ويرجح أن تكون القراءات الواردة في 1/185: المعجم: وينظر. 2/666: جامع البيان (35)
 .ىي إلى التفسير أقرب منيا إلى القراءة، واهلل أعمم (ىـ.د.ج.ب)

 .2/82: المعجم: وينظر. 110-3/109: ، والبحر204: ، والكشاف23: المختصر (36)

 .2/112: ، والمعجم24: المختصر: وينظر. 186/ 3: البحر (37)
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حمزة : وقرأ بيا. ، بالتشديد(َعقَّرَدتْ ) (أم سعد بنت سعد بن الربيع)قرأت 
. (38)وآخرون

 :..  قولو تعالى. 10
  ... ( سورة

(. 79/ النساء
. (39)ولم تنسب إلى غيرىا. ، استفيام؟(َفَمْن َنْفُسكَ ): (عائشة)قرأت 

 ..  : قولو تعالى. 11
  .. (سورة النساء /

117 .)
. (40)مجاىد، وغيره: وقرأ بيا. (َأْوثاناً ): (عائشة)قرأت . أ

. (41)ابن عباس وغيره: وقرأ بيا. (إناث)، جمع (ُأُنثاً ): أيضا (عائشة)وقرأت . ب
، عمى إبدال اليمزة من الواو، وقرأ (َوثن)، جمع (ُأثُناً ): أيضاً  (عائشة)وقرأت . ج

. (42)ابن عباس وغيره: بيا
 .. : قولو تعالى. 12

   
 .. (128/ سورة النساء.) 

                                                 

 .2/129: ، والمعجم5/167: الجامع: وينظر. 26: المختصر (38)

 .2/147: المعجم: وينظر. 314/ 3: البحر (39)

، 260: ، والكشاف29: خطأ، والمختصر (أوثانا)بدل  (إناثا)، وفيو 5/326: جامع البيان( 40)
 .2/163: المعجم: وينظر. 367/ 3: ، والبحر5/387: والجامع

 ( ىـ207ت )أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ): معاني القرآن: وينظر. 1/198: المحتسب( 41)
، بيروت 3محمد عمي النجار وأحمد يوسف نجاتي، عالم الكتب ط: تحقيق
: ، والبحر2/112: ، والمسان387/ 5: ، والجامع29: ، والمختصر1/289(م1983

 .2/163: ، والمعجم3/368

: ، والمختصر5/326: ، وجامع البيان1/288: معاني الفراء: وينظر. 1/198:المحتسب( 42)
 .2/164: ، والمعجم3/368: ، والبحر13/442: ، والمسان5/387: ، والجامع29
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اَلحا): (عائشة)قرأت  ثم أدغمت التاء في الصاد،  (َيَتَصاَلحا): ، واألصل(َأن َيصَّر
. (43)وقرأ بيا ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع، وغيرىم

   : قولو تعالى. 13
  
 .. 

(. 69/ سورة المائدة)
اِبئينَ ): (عائشة)قرأت  . (44)ابن كثير، وغيره: وقرأ بيا. ، بالنصب(والصَّر

 ..  : قولو تعالى. 14
.. (112/ سورة المائدة .)

وقرأ . ىل تقدر عمى أن تسأَل ربَّرك: ، والتقدير(َىل تَّرْسَتِطيُع َربَّركَ ): (عائشة)قرأت 
. (45)بيا الكسائي وعمي وابن عباس وغيرىم

      : قولو تعالى. 15
   

  .. 
(. 145/ سورة األنعام)

                                                 

أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي )الكشف عن وجوه القراءات السبع وعمميا وحججيا ( 43)
الدكتور محيي الدين رمضان، مطبوعات مجمع المغة العربية : تحقيق. ( ىـ437ت )

- أبو بكر أحمد بن موسى)السبعة في القراءات : وينظر. 399-1/398(م1974بدمشق 
، القاىرة، 2الدكتور شوقي ضيف،دار المعارف ط: تحقيق. (ىـ324ت )ابن مجاىد 

: تحقيق وشرح ( ىـ370ت )ابن خالويو )، والحجة في القراءات السبع 238(م1980
، والتيسير 126(م1977، بيروت والقاىرة 2الدكتور عبد العال سالم مكرم، دار الشروق ط

: عني بتصحيحو (ىـ444ت)أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني )في القراءات السبع 
 .2/167: ، والمعجم97 (م2005، القاىرة 1أوتوبرتزل، مكتبة الثقافة الدينية ط

، 302: الكشاف: وينظر.3/541: بياءين، والبحر (الصابيين) ، وفيو1/217: المحتسب( 44)
 .2/230: والمعجم

أبو زرعة عبد الرحمن بن )، وحجة القراءات7/152: ، وجامع البيان1/325: معاني الفراء( 45)
، 5سعيد األفغاني، مؤسسة الرسالة ط: تحقيق. ( ىـ400ت نحو )محمد بن زنجمة 

، و 249: السبعة: وينظر. 4/58: ، والبحر1/422: ، والكشف241 (م2001بيروت
 .2/248: ، والمعجم101: ، والتيسير135: الحجة
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. (46)محمد بن الحنفية وغيره: ، بصيغة الماضي، وقرأ بيا(َطِعَمو): (عائشة)قرأت 
(. 154/سورة األعراف)  ..ولمَّرا َسَكَت َعن موَسى الَغَضب : قولو تعالى. 16

. (47)، ولم تنسب القراءة إلى غيرىا(..ُأْسِكتَ ): (حفصة) قرأت 
   : قولو تعالى. 17

  .. ( سورة
(. 128/ التوبة
أبو عمرو، وابن : بفتح الفاء، وقرأ بيا (ِمن َأْنَفِسُكم): (فاطمة)و (عائشة)قرأت 

. (48)عباس وغيرىما
 ..   : قولو تعالى. 18

 .. (22/سورة يونس .)
. (49)أبو الدرداء: ، وقرأ بيا(الُفْمِكيِّ ): (أم الدرداء)قرأت 

 ..  ج: قولو تعالى. 19
.. (46/سورة ىود .)

إن ابنك َعِمَل : ، والتقدير(إنَّرو َعِمَل َغْيَر صاِلحٍ ): (أم سممة)و  (عائشة)قرأت 
. (50)وقرأ بيا الكسائي وابن عباس وآخرون. َعَماًل َغيَر صالح

   : قولو تعالى. 20
  .. ( سورة

(. 18/يوسف
. (51)ابن عباس والحسن: وقرأ بيا. ، بالدال الميممة(َكِدبٍ ): (عائشة)قرأت 

                                                 

 .2/329: ، والمعجم242/ 4: ، والبحر35: المختصر: ، وينظر7/123: الجامع( 46)
 .2/408: ، والمعجم389: ، والكشاف46: المختصر:  ، وينظر4/396: البحر (47)
: المحتسب: وينظر5/121: ، والبحر8/301: ،والجامع455: ، والكشاف56: المختصر( 48)

 .3/54: ، والمعجم1/306

 .3/67: المعجم: ، وينظر5/142: ، والبحر460: ، والكشاف1/310: المحتسب( 49)

. 229/ 5: ، والبحر1/531: ، والكشف341: ، وحجة القراءات18-2/17: معاني الفراء( 50)
: ، والمعجم9/46: ، والجامع125: ، والتيسير187: ، والحجة334: السبعة: وينظر

3/114-115. 
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 26 

 ..  ..  :قولو تعالى. 21
(. 31/سورة يوسف)

. (52)ولم تنسب القراءة إلى غيرىا. ، بالجر(ِبَبَشرٍ ): (حفصة)قرأت 
 .. :قولو تعالى. 22

  .. ( سورة
(. 65/يوسف
. (53)، وقرأ بيا ابن مسعود وأبو حيوة(ماَتْبِغي): (عائشة)قرأت
 .. : قولو تعالى. 23

 .. (110/ سورة يوسف .)
ابن كثير وابن عامر ونافع وأبو : وقرأ بيا. ، بالتضعيف(ُكذُِّبوا): (عائشة)قرأت 

. (54)عمرو، وآخرون
َن النَّراِس َتْيِوي ِإَلْيِيمْ ..: قولو تعالى. 24 (. 37/سورة إبراىيم) ..َفاْجَعْل َأْفِئَدًة مِّ

ولم تنسب القراءة إلى . بالواو المكسورة بدل اليمزة (َأْفِوَدةً ): (أم الييثم)قرأت 
. (55)غيرىا

/ سورة طو)  قاال ربنا إننا نخاف أن يفرط عمينا أو أن يطغى : قولو تعالى. 25
45 )

. (56)وقرأ بيا ابن مسعود..... قال موسى: أي (..َقال ربنا): (حفصة)قرأت 

                                                                                                                       

، 63-62: المختصر: وينظر. 289 /5: ، والبحر9/149: ، والجامع507: الكشاف( 51)
 . 3/156: ، والمعجم1/335: والمحتسب

. 3/167: المعجم: وينظر. 9/182: الجامع( 52)
 .3/180: ، والمعجم522: ، والكشاف64: المختصر: وينظر. 5/321: البحر( 53)

: معاني الفراء: وينظر. 5/347: ، والبحر16-2/15: ، والكشف3/105: جامع البيان (54)
: ، والمعجم130: ، والتيسير367: ، وحجة القراءات199: ، والحجة351: ، والسبعة2/56
3/197. 

ثم جمعيا فأقرىا في الجمع إقرارىا في ..(فؤاد)أبدل اليمزة في )): ، وفيو421/ 5: البحر (55)
. (شاذ (أْفِعَمة)عمى  (َفْعل)، وجمع (أوفدة)وقمب،إذ األصل ..(وفد)المفرد، أو ىو جمع 

 . 239/ 3: المعجم: وينظر



                                        (              59) العدد –آداب الرافدون 

 م2011/هـ1432

 27 

 .. : قولو تعالى. 26
 .. (63/سورة طو .)

. (57)أبو عمرو واليزيدي وآخرون: وقرأ بيا. (ِإنَّر ىَذْيِن لَساِحرانِ ): (عائشة)قرأت
   :قولو تعالى. 27

    
 .. (98/سورة األنبياء.) 

. (58)أبي، وعمي، وآخرون: وقرأ بيا. ، بالطاء الميممة(َحَطبُ ): (عائشة)قرأت 
   : قولو تعالى. 28

 .. (60/سورة المؤمنون .)
. (59)ابن عباس وآخرون: وقرأ بيا. (َيْأُتوَن ما َأَتْوا): (عائشة)قرأت 

  : قولو تعالى. 29
.. (1/سورة النور .)

. (60)وقرأ بيا، أبو عمرو ومجاىد، وآخرون. ، بالنصب(ُسوَرةً ): (أم الدرداء)قرأت 
 .. : قولو تعالى. 30

.. (11/سورة النور .)
الكسائي : وقرأ بيا. ، بضم الكاف(ُكْبَرهُ ): (عمرة بنت عبد الرحمن)قرأت 

. (61)وآخرون
                                                                                                                       

/ 22 ( م1985، بيروت، 3دار الفكر، ط ( ىـ606ت )فخر الدين الرازي ) مفاتيح الغيب (56)
. 83/ 4: المعجم: وينظر. 58

: ، وجامع البيان2/183معاني الفراء، : وينظر. 6/238: ، والبحر11/216: الجامع( 57)
 .4/90: ، والمعجم151: ، والتيسير242: ، والحجة419: ، والسبعة16/211

،و 11/343: ، والجامع2/67: ، والمحتسب93: ، والمختصر2/212: معاني الفراء( 58)
 .4/152: المعجم: وينظر. 6/316: البحر

: وينظر. 710: ، والكشاف2/95: ، والمحتسب98: ، والمختصر2/238: معاني الفراء( 59)
 .4/217: المعجم

: ، والمعجم108، 100، 32: المختصر: وينظر. 6/392: ، والبحر2/99: المحتسب( 60)
4/233. 
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   : قولو تعالى. 31
.. (15/سورة النور .)

. (62)ابن عباس وآخرون: ، وقرأ بيا(َتِمُقوَنو): (عائشة)قرأت .  أ
ُفوَنو): (أم سفيان)وقرأت .  ب َِ ِق ِْ ِْ َِ . (63)ابن مسعود وأبي: ، وقرأ بيا(َتَث
. (64)ابن مسعود: ، وقرأ بيا(َتَتَقفَّرْوَنو):(أم ابن ُعَيْينة)وقرأت .  ج
 ..: قولو تعالى. 32

.. (22/سورة النور .)
. (65)ابن مسعود وآخرون: ، وقرأ بيا(َوْلَتْعُفوا َوْلَتْصَفُحوا): (أسماء بنت يزيد)قرأت 

 ..أو الِطفل الذين لم يظيروا عمى عورت النساء.. : قولو تعالى. 33
(. 31/سورة النور)

. (66)ولم تنسب القراءة الى غيرىا. بصيغة الجمع (..أو األطفالِ ): (حفصة)قرأت 
   : قولو تعالى. 34

 .. (72/ سورة يس .)
. (67)أبي بن كعب وغيره: ، وقرأ بيا(َرُكوَبُتُيمْ ): (عائشة)قرأت 

 ..   : قولو تعالى. 35
 .. (53/ سورة الزمر .)

                                                                                                                       

: ، والمختصر2/247: معاني الفراء: وينظر. 6/402: ، والبحر104-2/103: المحتسب( 61)
 .4/239: ، والمعجم101

، 722: ، والكشاف2/104: ، والمحتسب100: ، والمختصر2/248: معاني الفراء( 62)
 .4/240: المعجم: وينظر. 6/402: ، والبحر12/204: والجامع

. 6/402: ، والبحر(َتثَّرقَّرُفوَنو): ، والضبط فيو2/104: ، والمحتسب100: المختصر( 63)
 .4/241: المعجم: وينظر

 .نفسيا (أم سفيان)ىي  (أم ابن عيينة)و. 4/241: المعجم: وينظر. 2/104: المحتسب( 64)

 .4/244: ، والمعجم2/106: ، والمحتسب101: المختصر: وينظر. 6/404: البحر( 65)

. 248/ 4: المعجم: وينظر. 157/ 12: الجامع (66)
: وينظر. 7/331: ، والبحر15/56: ، والجامع126: ، والمختصر2/381: معاني الفراء (67)

 .5/222: المعجم
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شير بن : وقرأ بيا.(َيْغِفُر الذُُّنوَب جميعًا وال ُيبالي): (أسماء)و  (فاطمة)قرأت 
. (68)حوشب

 .. : قولو تعالى. 36
    .. 

(. 56/سورة الزمر)
. (69)ابن مسعود: وقرأ بيا. (في ِذْكِر اهللِ ): (حفصة)قرأت 

    : قولو تعالى. 37
   

  
   (59/سورة الزمر .)

َكذَّرْبِت ِبيا واْسَتْكَبرِت َوُكْنِت ): (أم سممة)و (عائشة)قرأت  َِ بمى َقْد َجآَءْتِك َءاَيتِي َف
. (70)ابن كثير وغيره: وقرأ بيا. بتأنيث ضمير المخاطب (ِمَن الكاِفرينَ 

 .. ..: قولو تعالى. 38
(. 89/سورة الواقعة)

 .(71)ابن عباس وآخرون: وقرأ بيا. بضم الراء (َفُروحٌ ): (عائشة)قرأت 
   :قولو تعالى. 39

.. (21/سورة اإلنسان .)
. (72)ولم تنسب القراءة إلى غيرىا. بصيغة الفعل الماضي (َعَمْتُيمْ ): (عائشة)قرأت 

                                                 

 .6/23: المعجم: وينظر. 15/269: ، والجامع944: ، والكشاف132: المختصر (68)

 . 6/24: المعجم: وينظر. 945: الكشاف (69)

: ، وجامع البيان2/423: معاني الفراء: ، وينظر7/419: ، والبحر15/273: الجامع (70)
 . 26-6/25: ، والمعجم131: ، والمختصر24/27

: ، والمختصر27/246: ، وجامع البيان3/131: معاني الفراء: وينظر. 17/232: الجامع( 71)
 .7/75: ، والمعجم2/310: ، والمحتسب152

 . 8/26: المعجم: وينظر. 8/391: البحر (72)
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  : قولو تعالى. 40
    ( سورة

(. 36/النازعات
. (73)زيد بن عمي وعكرمة، وغيرىما: وقرأ بيا. بالتاء (َتَرى): (عائشة)قرأت 

    : قولو تعالى. 41
   ( سورة

(. 24/التكوير
ابن كثير وأبو : وقرأ بيا.بمتيم: بالظاء المعجمة، أي(َبظنينٍ ): (عائشة)قرأت 

 .(74)عمرو، والكسائي، وآخرون
  : قولو تعالى. 42

  (1/سورة التكاثر .)
. (75)ابن عباس وآخرون: وقرأ بيا. ، بالمد عمى االستفيام(آْلَياُكمُ ): (عائشة)قرأت 

(. 2/ سورة قريش )  إيالفيم رحمة الشتاء والصيف : قولو تعالى. 43
. (76)وقرأ بيا ابن عباس وابن كثير وأبو جعفر وغيرىم. (إلفيم): (أسماء)قرأت 

   : قولو تعالى. 44
  (1/سورة الكوثر .)

. (77)وقرأ بيا الحسن، وآخرون. بالنون بدل العين (َأْنَطيناكَ ): (أم سممة)قرأت 
 

                                                 

، 1177: والكشاف. 2/351: ، والمحتسب168: المختصر: وينظر. 8/415: البحر (73)
 .8/64: والمعجم

، 673: ، والسبعة3/242: معاني الفراء: وينظر. 8/426: ، والبحر2/364:  الكشف(74)
 .86-8/85: ، والمعجم1184: ، والكشاف220: ، والتيسير364: والحجة

 .8/225: ، والمعجم178: المختصر: وينظر. 8/506: البحر (75)

: وينظر. 515 – 514/ 8: ، والبحر139/ 20: ، والجامع371/ 30: جامع البيان (76)
. 244/ 8: ، والمعجم773: ، وحجة القراءات180: ، والمختصر293/ 3: معاني الفراء

. 8/520: والبحر. 1224: ، والكشاف181: المختصر: وينظر. 20/216: الجامع (77)
 .253/ 8: والمعجم
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Women Narration in the  
Quranic Recitations 

Asst. Prof. Dr. Abdul-Aziz Y. Abdullah
 

Abstract 
The present study aims at investigating the various 

Quranic recitations whose narrators were women.  
This paper contains an introduction and two chapters. 

First one deals with the study of these recitations. The second 
deals with the different texts the documentation and 
arrangements of them. 
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